
 

 

 FOLLA DE INSCRICIÓN 

XXXI ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE EDUCADORAS/ES POLA PAZ: 

Convivencia “Glocal” 
Panxón (Nigrán)  21, 22, 23 de abril de 2017 

Lugar:  Residencia de Tempo Libre de Panxón 

Nome completo 
 

Data de inscrición  

Data de nacemento 
 

D.N.I. 

Domicílio Localidade 
 

Enderezo electrónico 
 

 Teléfono Código postal País 

Lugar de traballo  Área ou materia que imparte 
 

Por favor, marca a casiña correspondente e anexa unha         
fotocopia do documento xustificante: 
□    Estudante (fotocopia carné de estudante) 
□     Desempregada/o (non estudante) (fotocopia) 
□    Xubilada/o  

Es socia/o de Nova Escola Galega (NEG):  
  

      □ Si              □ Non 
 

ATA O 6 DE ABRIL   DO 6 AO 17 DE ABRIL 

□ A) Só Inscrición  

40 €  Socias/os de NEG  
         Socias/os de MEP 
         Desempregadas/os  
         Xubiladas/os  

50 € Resto de 
inscricións 
 

 
□  B) Inscrición + pensión completa de fin de semana  
[na Residencia de Tempo Libre de Panxón en habitación 
dobre ou triple con aseo]   

95 €  Socias/os de NEG  
         Socias/os de MEP 
         Desempregadas/os  
         Xubiladas/os  

105 € Resto de 
inscricións 
 

 
□  C) Inscrición + xantares e ceas  

83 €  Socias/os de NEG  
         Socias/os de MEP 
         Desempregadas/os  
         Xubiladas/os  

93 Resto de 
inscricións 
 

 

□ A) Só Inscrición  

50 €  Socias/os de NEG  
         Socias/os de MEP 
         Desempregadas/os  
         Xubiladas/os  

60 € Resto de 
inscricións 
 

 
□  B) Inscrición + pensión completa de fin de semana  
[na Residencia de Tempo Libre de Panxón en habitación 
dobre ou triple con aseo]   

105€  Socias/os de NEG  
         Socias/os de MEP 
         Desempregadas/os  
         Xubiladas/os  

115 € Resto de 
inscricións 
 

 
□  C) Inscrición + xantares e ceas  

93 €  Socias/os de NEG  
         Socias/os de MEP 
         Desempregadas/os  
         Xubiladas/os  

103 Resto de 
inscricións 

 

 
 



 

□   35 € Estudantado, prezo único  (inclúe inscrición, xantares e ceas coa posibilidade de durmir de balde no CEE, ata 
completar aforo) 

Número de crianzas polas que vou pagar  ___________ 
   
 15 € por cada crianza para xantares e ceas e espazo 
infantil.  

Solicitas espazo educativo para crianzas   □ Si     □ Non 
 
Nome(s) da(s) crianza(s) e idade: 
 
Precisa(n) dalgunha atención específica?  
 

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS 
 NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES DE XANTARES OU ALOXAMENTO FÓRA DE PRAZO 

ELECCIÓN DE OBRADOIROS 

 
As quendas serán 
determinadas por orden de 
chegada da inscrición e 
comprobante de pagamento. 

 1ª opción 

 2ª opción 

 3ª opción 

 4ª opción 

 5ª opción 

ALOXAMENTO 

As habitacións son dobres ou triples con aseo. Si queres compartir cuarto con             
algunha persoa en particular que participe do Encontro debes indicar o nome desa             
persoa aquí. De non ser así, compatirás con algunha outra participante inscrita: 
 
 

Si eres estudante 
poderás solicitar durmir 
nas instalacións do CEE 
Panxón  
 
 □ Si     □ Non 

VIAXE  A PANXÓN OBSERVACIÓNS 

Si queres COMPATIR a viaxe indica aquí a túa localidade: 
 
* Haberá AUTOBÚS gratuíto para estudantes que sairá desde a Facultade de C da              
Educación da Universidade da Coruña (UDC) ás 14:00 h o día 21, e regresará o día 23 ao                  
mesmo lugar.  
 
Interésache collelo?:   □ Si      □ Non 
 
Se estás en Compostela, queres aproveitar a viaxe do bus desde Coruña?    □ Si      □ Non 
 
De ser o caso, non esquezas deixar referencia clara do teu correo e teléfono.  
 

Eres vegana/o? 
  
□ Si     □ Non  
 
Por favor, anota algunha    
alerxia ou limitación a    
considerar 
 
Outras Observacións: 

ENVÍA POR MAIL 
FOLLA DE INSCRICIÓN +  COMPROBANTE DE INGRESO BANCARIO E/OU 

 FOTOCOPIA DO XUSTIFICANTE DE ESTUDANTE OU DESEMPREGADA/O A:  
ASEGÚRATE DE QUE TODOS OS DOCUMENTOS CHEGUEN ÍNTEGROS E 

LEXIBLES. 
 

 
FIN INSCRICIÓN: 

 
17 DE ABRIL 2017 

 

 
ABANCA:   IBAN    ES77 2080 – 0300 – 85 – 3040089500 

 

 
neg@neg.gal 
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